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SKO-4212/286/2022 

O B W I E S Z C Z E N I E  O  W Y D A N I U  D E C Y Z J I   

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), w związku 

z art. 49 ustawy z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 2000), zawiadamia, że po rozpatrzeniu, odwołania od decyzji Wójta Gminy Osielsko z dnia 1 

września 2022 r., znak: ZP.6733.31.2022.AS, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

inwestycji polegającej na budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/NN, linii kablowych SN, 

linii kablowych NN, złącz i szaf kablowo-pomiarowych NN, w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Przyłączenie do sieci ENEA OPERATOR Sp. z o.o., osiedla 83 domów jednorodzinnych w zabudowie 

bliźniaczej w Żołędowie, gm. Osielsko”, na terenie działek o nr ewidencyjnych: 277/110, 275/5, 277/100, 

277/113, 277/119, 275/3, 277/125, 279/4, 657, 689, 688, 22277/10, 313/9, 313/13, 313/16, 313/19, obręb 

ewidencyjny Żołędowo, gm. Osielsko, została w dniu 15 listopada 2022 r. wydana przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy decyzja  znak : SKO-4212/286/2022, utrzymująca w mocy 

zaskarżoną decyzję.  

Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w godzinach od 8 do 15, po wcześniejszym umówieniu się 

telefonicznym. 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy i wywieszone na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie tut. Kolegium. 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy 

w dniu 16 listopada 2022 r. 

Zamieszczono obwieszczenie w biuletynie informacji publicznej Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Bydgoszczy w dniu 16 listopada 2022r. 

Pouczenie: 

Stosownie do art. 49 Kpa, doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu 

dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Strona może wnieść skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego Kolegium, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Termin ten 

uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę na decyzję wprost do 

sądu administracyjnego. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a 

ponadto zawierać:  

1) wskazanie zaskarżonej decyzji;  

2) oznaczenie organu, którego działania skarga dotyczy;  

3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. 

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 107 § 1 pkt 9 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy wskazuje, że wysokość wpisu od 

skargi wynosi 500 zł, na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 

r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 535). 

Strona ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa 

pomocy. Zgodnie z art. 244 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329) prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów 

sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego. Stosownie do art. 243 §  1 

prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w 

toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. 
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